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5 Niedziela Wielkanocna – 24 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W poniedziałek będziemy obchodzić liturgiczne święto św. Marka Ewangelisty,
a w piątek świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
2. Za tydzień 1 niedziela maja. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych. Prosimy też o
wsparcie budowy kościoła.
3. Dziękujemy tym, którzy w minionym tygodniu pomagali przy budowie kościoła.
Dziękujemy także za kilka podarowanych złotych pierścionków i innych przedmiotów
przeznaczonych na ozłocenie nowego tabernakulum. Jest to bardzo szczytny cel. Prosimy
też o nieustanną modlitewną, aby wszystkie prace przebiegały bezpiecznie i bez trudności.
4. Dzisiaj o godz. 15.00 dodatkowa Msza św. w intencji młodzieży przygotowującej się do
Bierzmowania i ich rodziców. Informujemy też, że I Komunia Święta odbędzie się 8 maja, a
Bierzmowanie 10 czerwca.
5. W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży nasz sztab organizacyjny zaprasza
dzisiaj na kiermasz ciast po Mszach św. o godz. 9, 11, 13 i 16.30. Równocześnie przy wyjściu
z kościoła będzie można poprosić młodzież, aby pomodliła się za was podczas światowych Dni
Młodzieży. Zachęcamy też aby więcej nowych osób zapisało się do grupy wolontariuszy, bo
jest ich jeszcze zbyt mało.
6. Dzisiejsze wypieki ciast będzie można nabyć po raz pierwszy w nowym pomieszczeniu, po
prawej stronie przy wyjściu z kościoła. Jest to pomieszczenie jeszcze nieumeblowane, ale może
już wstępnie funkcjonować. Uruchomiona została tam także jedna ubikacja, aby już nie trzeba
było przechodzić koło ołtarza do zakrystii. Wkrótce zostanie uruchomionych także kilka
nowych ubikacji w osobnym pomieszczeniu po lewej stronie.
7. Przypominamy, że dzisiaj o godz. 19.00 kolejne spotkanie parafialnej grupy dyskusyjnej
„Kuźnia Wiary”. Tym razem poświęcone będzie dawnej Mszy trydenckiej. Gośćmi
specjalnymi będą Państwo Agnieszka i Jerzy Mycka z Lubelskiego Środowiska Tradycyjnej
Liturgii Rzymskiej. Spotkanie będzie okazją do porozmawiania o przebiegu, znaczeniu i
potrzebie takiej mszy we współczesnym Kościele.
8. Dziękujemy za zaangażowanie w ogólnopolską inicjatywę odprawienia w intencji Ojczyzny
1050 Mszy św. na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Taką Mszę świętą zamówił już w
minionym tygodniu Legion Maryi, a dzisiaj kolejna o godz. 16.30, zamówiona przez osobę
prywatną. Można tę ideę kontynuować.
9. Jest nowa możliwość pozbycia się z domu dużych elektrośmieci, czyli starych lodówek, pralek
itp. Taki bezpłatny wywóz z domu oferuje organizacja ElektroEko – szczegóły na zielonym
plakacie przy wyjściu z kościoła.
10. W minionym tygodniu Konferencja Episkopatu Polski w swoim komunikacie podała między
innymi informację, iż „zatwierdziła treść Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana. Zostanie on uroczyście odczytany w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie-Łagiewnikach w sobotę przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Może być też wykorzystany duszpastersko w diecezjach i parafiach. Biskupi dziękują
przedstawicielom poszczególnych ruchów intronizacyjnych za aktywny udział w pracach
związanych z przygotowaniem tekstu.
11. Także nasz Arcybiskup Lubelski kieruje dzisiaj do nas specjalny Komunikat następującej
treści”
Umiłowani w Chrystusie Panu!

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Ojciec Święty Franciszek zwrócił się z apelem o pomoc
humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. Z woli Następcy Świętego Piotra w kościołach katolickich całej
Europy w dniu dzisiejszym organizowana jest zbiórka pieniędzy jako wyraz solidarności z mieszkańcami
Ukrainy, ofiarami agresji i konfliktu, który – przez wielu zapomniany – wciąż trwa. Zachęcam wiernych
Archidiecezji Lubelskiej do włączenia się w zainicjowane przez Ojca Świętego dzieło miłosierdzia
poprzez modlitwę o pokój na Ukrainie oraz materialne wsparcie ofiar konfliktu. Na ten cel
przeznaczone będą ofiary zbierane dzisiaj do puszek.
Niech Bóg wynagrodzi wrażliwość serc i miłosierdzie okazywane naszym braciom po tamtej stronie
granicy.
Wasz biskup Stanisław

We wszystkich naszych intencjach, a także w intencji Ukrainy i wszystkich krajów gdzie brakuje
pokoju, a szatan szerzy zło, pomódlmy sie do św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen

